Ohje
väitöskirjan
painattamiseen
versio 1.0

PAINOPALVELUT / PAKETIT
1) VÄITÖSKIRJAN
PAINATTAMINEN
VALMIISTA
PDF - TIEDOSTOSTA

2) VÄITÖSKIRJAN
SIVUTAITTO
JA PAINATUS
PAINOTALOSSA

•

•

Paino taittaa kannet
ja esilehdet

Väitöskirjan
taittokustannuksiin
vaikuttavat sivumäärä,
kuvamäärä,
tekstiaineiston
vaatimat korjaukset
sekä vedoskierrokset

3) + 2 KPL
KIERREKANTISTA
VÄITÖSKIRJAA
yhdelle puolelle painetut
väitöskirjakappaleet
väittelijälle ja
vastaväittäjälle

4) + KUTSUT karonkkaan
(30, 50, 70, 100 kpl)
kirjekuorineen mv/väri
(väittelijä maksaa itse)
vaihtoehdot:
a. Valmis PDF (väittelijä
tekee kutsun intran
materiaalituotannon
palvelussa)
b. väittelijä toimittaa
painoon tekstitiedostona
kutsuun tulevat tiedot

TILAUSOHJE
PAINOT
Grano Oy
yhteyshenkilö: Ilkka Mäki, puh. 0400 783 480
ilkka.maki@grano.fi
Painotalo Painola Oy
yhteyshenkilö: Rauno Gustafsson, puh. 044 333 3000
rauno@painola.fi

TARJOUSPYYNTÖÖN

•
•
•
•
•
•

tilaajan nimi
painosmäärä
kokonaissivumäärä (mukaan lukien artikkelit ja esilehdet)
värillisyys (värillisten sivujen määrä)
kuvien ja graafien määrä (taitettavan aineiston osalta)
aikataulu (toivottu valmistumisaika)

TILAUKSEEN

Tiedot tarjouspyyntöön ja tilaukseen:

•
•
•

laskutusosoite ja kustannuspaikka
vedoksen toimitusosoite
(jakelulista, jos haluaa tilata lisäpalveluna toimituksen useampaan osoitteeseen)

Hinta sisältää
toimituksen yhteen
osoitteeseen

AIKATAULU
Väitöskirjan tulee olla toimitettuna kirjastoon 10 päivää ennen väitöstä. Varaa painoprosessiin vähintään 5
päivää vedoksen hyväksymisestä. Pyydä tarjous ja ole yhteydessä painoon ennen aineiston toimittamista.
•

Painovalmis aineisto painolle viimeistään 20 päivää ennen väitöstä

•

Taitettava aineisto painolle viimeistään 30 päivää ennen väitöstä

Ota yhteyttä painoon, mikäli aikataulussa on ongelmia.

30 pv

20 pv

15 pv
E-version toimitus
kirjastoon

18 pv

16 pv

vedos

taitettava
aineisto
painolle
painovalmis
aineisto
painoon

vedoksen
hyväksyminen

10pv

kirjat
painosta
ja toimitus
kirjastoon

väitös

AINEISTO
Kannet
Kannet tehdään painossa yliopiston mallin mukaan. Toimita painoon tarvittavat tekstit kanteen ja esilehtiin .rtf
tai .doc tiedostona. Mallin ja ohjeet löydät sivulta utu.fi/annales-kannet. Mahdollinen kansikuva tulee olla
painoresoluutioinen 300 dpi. Huolehdi kuvankäyttöoikeuksista ja että esilehdessä ovat kuvan/kuvaajan tiedot.
Kansivedos
Paino toimittaa vedokset kansista väittelijälle ja kirjastolle sekä lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjojen
osalta tiedekuntaan. Painotalo toimittaa kirjastolle kaikkien Annales-sarjan julkaisuiden kansien ja nimiösivujen
sähköisen vedoksen osoitteeseen julkaisut@utu.fi. Medica-sarjan väitöskirjoista kannet ja nimiösivut paino
toimittaa lisäksi osoitteeseen med-doctoral@utu.fi.
Sisäsivut
Painovalmiin tiedoston vaatimukset
•
•
•
•
•
•

tiedostomuoto PDF
3mm leikkuuvara + leikkuumerkit
kuvat cmyk-muodossa
rasterikuvat 300dpi resoluutiolla
kaaviot, taulukot ja viivapiirrokset vektorigrafiikkana
lisäksi .doc tai .rtf tiedostona kanteen tarvittavat tekstit

Lataa taittopohja
tai Word-pohja sekä
kirjoitusohjeet sivulta
utu.fi/annales

Taitettavaksi tulevan väitöskirjan aineiston vaatimukset
•
•
•
•
•

teksti .doc tai .rtf tiedostona. Käytä yliopiston tarjoamaa Word-pohjaa ja sen tyylejä.
kuvat cmyk, rasterikuvat (eli valokuvat) 300 dpi. Toimita kuvat erikseen, vaikka olisitkin asetellut ne myös
Word-tiedostoosi.
kaaviot, taulukot ja viivapiirrokset vektorigrafiikkana (tallenna esimerkiksi Excelistä PDF-muotoinen kuva).
Toimita tiedostot erikseen, vaikka olisitkin asetellut ne myös Word-tiedostoosi.
artikkeliväitöskirjaan alkuperäiset PDF:t (nimetään artikkeli1.pdf, artikkeli2.pdf jne)
toimita koko aineisto kerralla zip-pakattina painon ohjeistuksen mukaan (sähköpostilla, Seafilellä tai
painon palvelimelle)

VEDOS
Vedos sisäsivuista toimitetaan ainostaan väittelijälle, joka huolehtii sen oikeellisuudesta. Vedoksen hyväksymisen
jälkeen vastuu painotyön oikeellisuudesta siirtyy tilaajalle. Vasta vedoksen hyväksyminen antaa painolle
painoluvan. Varaathan aikaa vedoksen tarkistamiseen ja mahdollisiin korjauksin. Huomaathan, että jokainen
korjauskierros viivästyttää painatusta.

MATERIAALI
Kansimateriaali Invercote G 250 g
Sisäsivujen materiaali G-print 100g

VÄITÖSKIRJAN MINIMIPAINATUSMÄÄRÄT JA JAKELU
Listatun jakelun lisäksi väittelijä painattaa ja toimittaa tiedekuntansa johtokunnan jäsenille ja muille
mahdollisille tiedekunnan määräämille tahoille väitöskirjat tiedekunnan ohjeen mukaisesti. Tämän lisäksi
väittelijä voi painattaa omia tekijäkappaleita (ml. väittelijän omat kappaleet, yhteistyökumppaneille ja
muuhun jakeluun tarkoitetut kappaleet).
Minimipainatusmäärät ja jakelutahot painetuille väitöskirjoille silloin kun väitöskirja julkaistaan MYÖS
verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa (väittelijä toimittaa):
•
Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. ”riiputuskappale”) sekä vapaaehtoiset UTUShopiin
myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
•
Kansalliskirjastoon vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
•
rehtorille 1 kpl
•
tiedekuntaan 1 kpl
•
vastaväittäjälle 1 kpl
•
kustokselle 1 kpl
•
esitarkastajille ja mahdollisille arvostelutoimikunnan jäsenille 2–6 kpl
Minimipainatusmäärät ja jakelutahot painetuille väitöskirjoille silloin kun väitöskirjaa EI julkaista
verkkojulkaisuna (väittelijä toimittaa):
•
Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. ”riiputuskappale”) sekä vapaaehtoiset UTUShoppiin
myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
•
Kansalliskirjastoon vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
•
rehtorille 1 kpl
•
tiedekuntaan 1 kpl
•
vastaväittäjälle 1 kpl
•
kustokselle 1 kpl
•
esitarkastajille ja mahdollisille arvostelutoimikunnan jäsenille 2–6 kpl
•
jakeluun yleisölle 20 kpl
Jos väitöskirja julkaistaan VAIN verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa, väittelijä toimittaa
kartonkikansin tai läpinäkyvällä muovikannella varustetut niitatut paperikopiot seuraavasti:
•
Feeniks-kirjastoon 2 kpl, joista 1 on lukukappale (ns. ”riiputuskappale”)
•
tiedekuntaan 1 kpl
•
Huom: Lisäksi väittelijä toimittaa rehtorille pelkän suomenkielisen väitöskirjan tiivistelmän tulostettuna.

LASKUTUS

Painotalo toimittaa suoraan verkkolaskun yliopistolle. Laskuun erittely mistä osista muodostuu. Tiedekunta ei
korvaa kutsukorttien kuluja. Kutsukorteista ja tiedekunnan korvausrajan (tällä hetkellä Annales-sarjassa 500 € +
alv, muu sarja 350 € + alv) ylittävästä osasta erillinen lasku väittelijälle/väittelijän ohjeen mukaan.
Kooste laskuun tulevista tiedoista:
- Turun yliopisto / väitöskirjan painatus
- Annales Universitatis Turkuensis-sarja / muu sarja missä väitöskirja painetaan
- erittely laskun sisällöstä
- Tiedekuntakohtainen sisäinen tilaus (kustannuspaikan numero)
- väitöskirjatyöntekijän nimi

UTU.FI
www.utu.fi/fi/tutkimus/vaitokset/vaitosohjeet/Sivut/home.aspx
LIBGUIDES
libguides.utu.fi/vaitoskirjat
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LINKIT TARKEMPIIN OHJEISIIN

